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االربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

األمم املتحدة تدق ناقوس اخلطر: عاملنا في ورطة واالنقسامات تزداد عمقًا
عواصــم - وكاالت: بدأت 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
التي تشهد انقسامات عميقة. 
أمس اجتماعها السنوي الـ(٧٧) 
الــذي يعقــد للمــرة األولــى 
حضوريا بعدما كان يجرى عبر 
االنترنت في العامني املاضيني 
بسبب أزمة وباء «كوفيد-١٩».
وشــارك ممثــل صاحــب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد رئيس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصبــاح ووزيــر اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد في 
افتتاح املناقشات العامة ضمن 
أعمــال الدورة الـ٧٧ للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
ويلتقي قادة العالم الغارق 
فــي األزمــات من احلــرب في 
أوكرانيا إلى الكوارث املناخية 
وصــوال إلــى انعــدام األمــن 
الغذائــي، علــى مــدى قرابة 
أسبوع، حيث يلقي نحو ١٥٠

رئيس دولة أو حكومة من كافة 
أنحاء العالم خطابات أثناء هذا 

االجتماع السنوي.
وفي كلمتــه االفتتاحية 
العام  لالجتماع قــال االمني 
لــالمم املتحــدة انطونيــو 
غوتيريش، ان كوكبنا ضحية 
سياسات االرض احملروقة، 
نواجــه أزمة عامليــة كبيرة 
والشــعوب تعانــي كثيــرا، 
األزمة احلالية التي نشهدها 
حتــدد مصيــر اإلنســانية 
والكوكــب، عاملنا في ورطة 

األمم املتحــدة يجــب أن نحل 
أزمــة الغذاء العامليــة بأقرب 

وقت ممكن.
وحذر غوتيريــش من ان 
شتاء من السخط العاملي يلوح 
في األفق في ظل استعار أزمة 
غالء املعيشــة وانهيار الثقة 
وتزايد الالمساواة، كما املجتمع 
الدولي ليس مستعدا ملواجهة 
التحديات غير املسبوقة. يتعني 
علينــا وضع خطــة لتحفيز 
التنميــة املســتدامة بقيــادة 
العشــرين لدعــم  مجموعــة 

البلدان النامية.
وتطــرق غوتيريــش الى 

حكومة ومنظمة، يجب خفض 
انبعاثــات غــازات االحتباس 
احلراري بنسبة ٤٥٪ بحلول 
عام ٢٠٣٠، يجب على امللوثني 
أن يدفعوا ثمن أفعالهم ويجب 
فرض ضرائب على الشركات 

امللوثة.
بدوره، أكد صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير قطر ان عاملنا تغير بوتيرة 
ســريعة، لكــن مقارباتنــا لم 
تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب 

هذه التغيرات.
واضــاف فــي كلمتــه في 
افتتــاح أعمال الــدورة الـ ٧٧

دولة فلسطينية.
من جهــة أخرى، قــال ان 
املجتمــع الدولــي عجــز عن 
محاســبة مجرمي احلرب في 
سورية، وأكد أنه ال يجوز أن 
تقبل األمم املتحدة أن يتلخص 
املسار السياسي بسورية فيما 

يسمى اللجنة الدستورية.
من جهة أخرى، قال الرئيس 
اجلديد للجمعية العامة لألمم 
املتحدة تسابا كوروسي إن ربع 
البشــرية تعيش في مناطق 
نزاع محاصرة وســط القتال 

وعدم االستقرار السياسي.
بدوره، قال العاهل األردني 

قضايا عدة دول، حيث قال ان 
أحدث التقارير عن مواقع الدفن 
في إيزيوم بأوكرانيا مزعجة 
للغايــة. واالقتصاد األفغاني 
فــي حالــة خــراب وأكثر من 
نصف سكان البالد يواجهون 
مستويات شديدة من اجلوع.

إلــى اتفاق  كمــا التوصل 
نــووي مع إيران ما زال بعيد 
املنال، وان العنــف واملعاناة 

مازاال سائدين في سورية.
وعن أزمة املناخ قال االمني 
العام لالمم املتحــدة انها هي 
القضيــة األهــم فــي عصرنا 
ويجــب أن تكــون أولوية كل 

للجمعية العامة لألمم املتحدة: 
ندرك تعقيــدات الصراع بني 
روســيا وأوكرانيــا وندعــو 
لوقف إطالق النار والســعي 

حلل سلمي.
وفــي امللف الفلســطيني، 
اعتبر ان االحتالل االستيطاني 
يتخــذ سياســة فــرض األمر 
الواقــع مــا قــد يغيــر قواعد 
الصراع. وجــدد التأكيد على 
«تضامننا الكامل مع الشعب 
الفلسطيني الشقيق في تطلعه 
للعدالة»، ودعا مجلس األمن 
لتحمــل مســؤوليته بإلــزام 
إسرائيل بإنهاء االحتالل وإقامة 

امللــك عبد اهللا الثانــي إنه ال 
ميكــن ألي بلــد معاجلة أزمة 
املناخ مبفرده، مضيفا «نحتاج 
شراكات عاملية ميكنها إحداث 
تغيير حقيقي». وطالب امللك 
الثانــي املجتمــع  عبــد اهللا 
الدولي بأن يبعث رسالة قوية 
بشــأن دعم حقــوق الالجئني 
الفلســطينيني، معتبــرا أن 
السالم ال يزال بعيد املنال، وأن 
اجلواب على مأساة فلسطني 
التاريخيــة لم حتمله احلرب 

وال الديبلوماسية.
وقــال أيضــا «ملتزمــون 
بحمايــة الوضــع التاريخــي 
والقانونــي لألماكن املقدســة 
وسالمتها»، مشيرا إلى أن حل 
الصراع يكمن في حل الدولتني 

وفق قرارات األمم املتحدة.
وأضاف، ال يزال السالم في 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
بعيد املنال لذلك يجب تضافر 
اجلهود للوصــول إلى حلول 
عادلــة ومنصفــة للشــعب 
الفلسطيني من خالل العودة 
إلى القرارات األممية. تقليديا، 
كان مــن املقــرر ان يتحــدث 
الرئيس األميركي جو بايدن في 
اليوم األول من االجتماع مبا أن 
بالده هي الدولة املضيفة ملقر 
األمم املتحدة. لكن استثنائيا 
كما حصل في مناسبات نادرة 
جدا في املاضــي، ارجأ بايدن 
امللكة  الــذي حضــر جنــازة 
إليزابيــث الثانية امس األول 

في لندن، كلمته إلى اليوم.

افتتاح الدورة الـ(٧٧) للجمعية العامة حضورياً للمرة األولى بعد جائحة «كوفيد - ١٩».. وأمير قطر: العالم يتغير بسرعة لكن مقارباتنا لم تتطور بالوتيرة نفسها

األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش خالل إلقاء كلمته االفتتاحية   (أ.ف.پ)
ممثل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد رئيس الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشــيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل املشاركة 

في افتتاح الدورة الـ٧٧ للجمعية العامة لألمم املتحدة

كبيرة واالنقســامات تزداد 
اإلمــدادات  عمقا.. ســتكون 
الغذائية مشكلة العام املقبل 
إذا لم يستقر سوق احلبوب 

واألسمدة.
االقتصــاد  ان  وأضــاف، 
العاملــي يشــهد حالــة انهيار 
كبيرة، العالم ســيواجه أزمة 
ســلع ضخمة إن لم يســتقر. 
وقال غوتيريش ان االنقسامات 
اجليوسياســية تقوض عمل 
مجلس األمن والقانون الدولي.. 
وملتزمون باالستفادة من كل 
أداة ديبلوماســية للتســوية 
السلمية للنزاعات وفق ميثاق 

أنباء سورية

«الصحة العاملية» ردًا على بايدن: «كورونا» 
اليزال ميثل حالة طوارئ عاملية

عواصمـ  وكاالت: أكد متحدث باسم منظمة 
الصحــة العاملية أن جائحة ڤيروس كورونا 
التزال متثل حالة طوارئ عاملية، لكن نهايتها 
قد تلوح في األفق إذا استخدمت الدول األدوات 
املوجودة حتت تصرفها. وتأتي التصريحات 
بعد أن أعلن الرئيس األميركي جو بايدن في 
مقابلة أذيعــت األحد املاضــي أن «اجلائحة 

انتهت». 
في غضون ذلك، قالت شركة «أسترازينيكا» 
إن عقار «إيفوشيلد»، الذي طورته باستخدام 
تقنية األجسام املضادة طويلة املفعول لعالج 
مرضــى «كوفيــد-١٩»، حصل علــى موافقة 

االحتاد األوروبي لألفراد الذين تبلغ أعمارهم 
١٢ عاما أو أكثر. وأشارت الشركة البريطانيةـ  
السويدية إلى أن موافقة املفوضية األوروبية 
جــاءت بناء على نتائــج املرحلة الثالثة من 

الدراسة على «إيفوشيلد».
وأظهــرت النتائج أن جرعــة واحدة من 
عــالج «إيفوشــيلد» قدمت حمايــة واضحة 
معمليا وإحصائيا ضد تطور حاالت اإلصابة 
بـ «كوفيد-١٩»، ووصولها إلى مرحلة اخلطورة 
الشــديدة أو الوفاة، لــدى البالغني الذين لم 
يدخلوا املستشفيات وأصيبوا بأعراض خفيفة 

أو معتدلة ملدة سبعة أيام أو أقل.

روسيا تستعجل ضم األراضي األوكرانية احملتلة
وحتذيرات من اتخاذها ذريعة الستخدام السالح الذري

عـواصــــم - وكـــــاالت: 
مــع اســتمرار تقــدم القوات 
االوكرانية شرقا وإحلاقها املزيد 
من اخلسائر بالقوات الروسية 
الغازيــة، اعلنــت الســلطات 
املقربة من روســيا في اقليم 
دونباس شرق اوكرانيا تنظيم 
اســتفتاء عاجل في الفترة ما 
بــني ٢٣ و٢٧ اجلــاري، حول 
االنضمام الى روســيا، بهدف 
قطع الطريق على كييڤ التي 
تعهدت بالقضاء على التهديد 

الروسي بالقوة. 
السلـطـــــات  أعلـنـــــت 
االنفصالية املوالية ملوســكو 
لوغانســك  مناطــق  فــــي 
فــي  وكذلــك  ودونيتســك 
التي  خيرسون وزابوريجيا، 
تضم أكبــر محطة نووية في 
أوروبا، اجراء استفتاءات على 
االنضمام لروسيا وطلبت من 
الرئيــس الروســي فالدميير 
بوتــني ســرعة النظــر بقرار 
ضمها. وسيشكل انضمام هذه 
املناطق إلى روســيا تصعيدا 
كبيرا في النزاع. وردت كييڤ 
علــى لســان رئيــس اإلدارة 
الرئاســية األوكرانية أندريه 
يرماك، بأن «أوكرانيا ستتكفل 
بتسوية املسألة الروسية. ال 
ميكن القضاء على التهديد إال 
بالقوة»، وندد مبا وصفه بأنه 
«ابتزاز» من جانب موســكو 
بدافع «اخلوف من الهزمية».

وأكــد وزيــر اخلارجيــة 
دميترو كوليبــا، أن أوكرانيا 
أراضيها  «ســتواصل حترير 

لكن مسؤولني أوكرانيني قالوا 
أمس األول إن القوات األوكرانية 
استعادت قرية داخل اإلقليم 

الواقع في شرق أوكرانيا.
وفي خطوات منسقة، كثف 
املسؤولون املعينون من قبل 
روسيا في املناطق األوكرانية 
ومنها دونيتسك وخيرسون 
التي اســتولت عليها القوات 
الروســية جهودهــم إلجــراء 
اســتفتاءات علــى االنضمام 

إلى روسيا.
ورغم ان وزير اخلارجية 
الروســي ســيرغي الڤــروڤ 
أكــد أن موضــوع االســتفتاء 
اال  متــروح للجمهوريتــني، 
ان اعالن تفاصيلــه وموعده 
والتصويــت عليــه، تزامــن 

االســابيع االخيــرة، وكانــت 
تقارير اســتخباراتية غربية 
حتــذر من انــه قد يلجــأ الى 

استخدام اسلحة نووية. 
وأشــار مدڤيديــڤ إلى أن 
دمج اجلمهوريتني في روسيا 
سيكون خطوة ال رجعة فيها 
مبجرد إمتامهــا. ومن ثم فإن 
أي هجوم على املنطقتني بعد 
ذلك ســوف يعــد اعتداء على 
روســيا نفســها ويحــق لها، 
مبوجب قانونهــا، الرد دفاعا 
عن النفس باســتخدام جميع 

قوات الدفاع عن النفس».
ولــم يتضــح بعــد كيفية 
إجراء االســتفتاءات نظرا ألن 
القــوات الروســية والقــوات 
املدعومة من روســيا تسيطر 
فقــط علــى ٦٠٪ مــن منطقة 
دونيتسك بينما حتاول القوات 
األوكرانية استعادة لوغانسك.

وقال مســؤولون موالون 
لروســيا في وقت ســابق إنه 
ميكــن إجــراء االســتفتاءات 
إلكترونيا وإن كل شيء جاهز 
فنيا للمضي قدما بهذا الشأن.

وقالــت احملللة الروســية 
املســتقلة تاتيانا ستانوفايا، 
إن تنظيم هذه االســتفتاءات 
ميثل تهديدا واضحا من بوتني 
ألوكرانيــا والغرب. وأضافت 
علــى «تلغــرام» أن «بوتــني 
مســتعد إلجراء االستفتاءات 
من دون تأخير للحصول على 
احلق في اســتخدام الســالح 
الــذري للدفاع عــن األراضي 

الروسية».

مع تصريــح أحد كبار حلفاء 
الرئيس فالدميير بوتني، أنه 
يفضل إجراء اســتفتاءات في 
تلك املناطق جلعلها رســميا 
جزءا من روســيا في خطوة 
من شــأنها تصعيد املواجهة 
بني موســكو والغرب بشــكل 
خطيــر. وميثل بيان دميتري 
مدڤيديڤ، الذي شــغل سابقا 
منصــب الرئيس في روســيا 
ويشــغل اآلن منصــب نائب 
رئيس مجلس األمن الروسي، 
تشديدا للهجة اخلطاب الروسي 
بشأن أوكرانيا. وأدلى مدڤيديڤ 
بتصريحاتــه في الوقت الذي 
يفكــر فيه بوتني في خطواته 
التالية بعــد الهزائم الكبيرة 
التــي تعرض لها جيشــه في 

منازل مدمرة في مدينة ايزيوم األوكرانية احملررة        (رويترز)

بغــض النظــر عمــا تعلنــه 
روسيا». وفي محاولة للهروب 
إلى األمام بعد االجنازا الكبيرة 
للقوات االوكرانية، نقلت وكالة 
تــاس الروســية لألنبــاء عن 
نائب رئيس برملان جمهورية 
لوغانسك الشعبية االنفصالية، 
قوله إن االنفصاليني املدعومني 
من روسيا سيجرون االستفتاء 
علــى االنضمــام إلى روســيا 

اعتبارا من بعد غد. 
ووافق برملان اجلمهورية 
باالجمــاع على قانــون يحدد 
تفاصيــل االقتــراع إلجــراء 

االستفتاء.
واستولت القوات الروسية 
على إقليم لوغانسك بالكامل 
فــي وقت مبكر مــن الصراع، 

الكوليرا تواصل االنتشار.. مساعدات أممية 
واألردن مينع دخول منتجات سورية

عواصم - وكاالت: أعلنت منظمة الصحة 
العاملية (WHO)، عن تسليم وزارة الصحة 
الســورية، معدات طبية لدعم االستجابة 
لتفشي مرض «الكوليرا» في سورية، بحسب 

ما نقل موقع «عنب بلدي». 
وهبطــت طائرة حتمل تلك املعدات في 
مطار دمشق الدولي أمس األول، قالت املنظمة 
عبر حســابها الرســمي في «تويتر»، انها 
تضمنت أدوية على شــكل محلول يعالج 
اجلفــاف عن طريــق الفــم، باإلضافة إلى 
اختبارات تشــخيصية سريعة، موضحة 
أن هــذه املعــدات تكفي لعــالج ألفي حالة 
إصابة حــادة بالكوليرا، ونحــو ١٩٠ ألف 

حالة إسهال خفيف.
واعتبــر املدير اإلقليمي للمنظمة أحمد 
املنظــري، فــي مقابلــة أجراها مــع وكالة 
«أسوشيتيد برس» خالل زيارته لدمشق، 
أن املرض «تهديد لسورية واملنطقة والدول 

املجاورة والعالم بأسره».
وبحسب البيانات الصادرة عن برنامج 

اإلنــذار املبكــر واالســتجابة لألوبئــة في 
ســورية (EWARN)، ســجلت االثنني أول 
إصابة بالكوليرا في شمال غربي سورية، 
بينما وصل عدد اإلصابات في شمال شرقي 
البالد حتى مســاء االحد ألفا و٤٥٧ إصابة 
بـ «الكوليرا»، وسجلت في املنطقة خمس 
وفيات. أما في مناطق سيطرة احلكومة، فقد 
أعلنــت وزارة الصحة في آخر حتديث لها 
صدر في ١٧ اجلاري وصول عدد اإلصابات 
املثبتة إلى ٢٠١ إصابة معظمها في محافظة 
حلب، بينما بلغ عدد الوفيات الناجتة عن 

اإلصابة باملرض ١٤ حالة وفاة.
وفي السياق، منعت السلطات األردنية 
أمس األول استقبال شحنة منتجات غذائية 
قادمة من سورية بسبب انتشار الكوليرا 
هناك. وأكد مستشار رئيس الوزراء األردني 
لشؤون األوبئة عادل البلبيسي، أن اململكة 
منعت دخــول املنتجات النيئة والعصائر 
من سورية باستثناء املواد املعلبة، بحسب 

موقع «األردن ٢٤».

«الفاو»: تغير املناخ والصراع يقلصان بشدة محصول احلبوب
رويترز: قالت منظمة األمم 
املتحــدة لألغذيــة والزراعة 
(فاو) إن عوامل تغير املناخ 
وتعثــر االقتصاد والقضايا 
العالقــة تضافرت  األمنيــة 
لتلحق ضــررا بالغا بإنتاج 
ســورية مــن احلبــوب عام 
٢٠٢٢، ممــا تــرك غالبيــة 
مزارعيها في مواجهة وضع 

حرج ومحفوف باملخاطر.
وقــال مايــك روبســون 
ممثــل املنظمة في ســورية 
إن محصــول القمــح لعــام 
٢٠٢٢ بلــغ نحو مليون طن 
بانخفاض ٧٥٪ عن مستويات 
مــا قبل احلــرب في حني أن 

الشعير بات شبه منعدم.
وأدى عدم انتظام هطول 
األمطار في املوسمني املاضيني 
إلــى تقلص محصول القمح 
في ســورية الذي كان يبلغ 
نحو أربعة ماليني طن سنويا 

التجارية التعامل مع دمشق.
وباءت بالفشل العديد من 
عطاءات االســتيراد الدولية 
التي أجرتها املؤسسة العامة 
 لتجــارة وتصنيع احلبوب 
(حبــوب) وهــي املشــتري 
الرئيســي للدولة، مرارا في 
الســنوات املاضية في حني 
جاءت معظم شحنات القمح 
من روســيا، حليفة دمشق 

الوثيقة.
وممــا زاد األمــر ســوءا، 
ارتفاع أسعار القمح العاملية 
منــذ فبراير بعــد أن أوقف 
الروســي ألوكرانيا  الغــزو 
تدفق صادرات احلبوب من 

البحر األسود لعدة أشهر.
وقــال روبســون «تغير 
املنــاخ ليس ســهال على أي 
حــال، لكن فــي دولــة مثل 
سورية، فالصعوبة مضاعفة 
مع ارتفاع التضخم وانعدام 

املزارعني ولــم يتمكنوا من 
جتهيــز أراضيهم في الوقت 
املناســب ثم انتهت األمطار 

في أوائل مارس».
وعادة ما يزرع املزارعون 
فــي ســورية محصولهم من 
القمــح فــي الفتــرة مــا بــني 
نوفمبر وديسمبر، ويحصدون 
احملصول في الفترة من مايو 
إلى يونيو. وأدى انهيار الليرة 
الســورية إلى ارتفاع أسعار 
النوعيات اجليدة من األسمدة 
والبذور وكذلك الوقود الالزم 

لتشغيل مضخات املياه. 
وفي املعتاد، ينتج الهكتار 
الواحد مــن األراضي املروية 
واملزروعــة بالقمح بني ثالثة 
وأربعة أطنــان ولكنها حاليا 
تنتــج طنني فقــط تقريبا مع 
معاناة املزارعني في احلصول 
الزراعيــة  املدخــالت  علــى 

األساسية.

الكهرباء وعدم وجود مدخالت 
إنتــاج مــن نوعيــة جيدة، 
بجانب بعض القضايا األمنية 
املعلقة التي التزال تعتمل في 

بعض أجزاء البالد».
ويعتمد اجلزء األكبر من 
محصول القمح في سورية، 
وبالتحديد ٧٠٪ تقريبا، على 
هطــول األمطار مــع تداعي 
أنظمة الري بسبب احلرب.

باملســاحات  ومقارنــة 
املزروعة، بلغ احملصول نحو 
١٥٪ فقــط ممــا كان يتوقعه 
املزارعون من مناطق زراعة 
القمــح التــي تعتمــد علــى 

األمطار.
وأشار روبسون «عندما 
تهطل األمطار، كانت تتركز 
في فترات بعينها ولم تتبع 

األمناط التقليدية».
وأضــاف «التأخــر فــي 
هطول األمطار أدى إلى تعطل 

قبــل احلــرب، وهــي كمية 
كانت تكفيها إلطعام شعبها 
وكذلك تصديرها إلى البلدان 
املجاورة في الظروف املواتية.
واآلن وبعــد مــرور أكثر 
من عقد على الصراع، يكابد 
العديد من املزارعني ظروفا 
اقتصادية قاســية ومشاكل 
أمنية في بعض املناطق في 
الوقت الــذي يحاولون فيه 
التكيــف مع تغيــر ظروف 

الطقس.
وتفرض ضآلة احملصول 
املزيــد مــن الضغــوط على 
احلكومة السورية إذ تواجه 
متاعب للحصول على القمح 
من الســوق الدوليــة، رغم 
أن الشــحنات الغذائية غير 
مشمولة بالعقوبات الغربية 
عليها لكن القيود املصرفية 
وجتميد األصول جعلت من 
الصعب على معظم الشركات 

اعتقال «السلطة» لناشط من «حماس» 
يوقع اشتباكات في الضفة

عواصمـ  وكاالت: وقعت اشتباكات عنيفة 
أمــس في مدينة نابلس فــي الضفة الغربية 
احملتلة قتل فيها أحد املارة، خالل عملية لقوات 
األمن التابعة للسلطة الفلسطينية العتقال 
عنصرين من حركة حماس اإلسالمية، وفق 

ما ذكرت مصادر متطابقة.
وبدأت االشــتباكات فــي وقت متأخر من 
مســاء أمس االول وتواصلــت، وألقى مئات 
الشبان احلجارة على مركبات مدرعة تابعة 
لألمن الفلسطيني، فيما سمع دوي إطالق نار 
وسط املدينة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودانــت حركــة حماس اإلســالمية، التي 
تســيطر على قطــاع غزة، في بيــان اعتقال 
«املطاردين مصعب اشــتية وعميد طبيلة»، 
واصفة العملية بأنها «وصمة عار جديدة على 
جبني السلطة وسجل تنسيقها األمني األسود».

وشبه الناطق باسم احلركة فوزي برهوم 
عملية االعتقال بأنهــا «خطف»، مؤكدا على 
أنهــا «جرمية وطنية»، معتبرا أن الســلطة 

الفلسطينية «وضعت نفسها وكيال حصريا 
لالحتالل في مواجهة شعبنا الفلسطيني».

وطالبت احلركــة في بيانهــا «بضرورة 
اإلفراج الفوري عنهما وكل املقاومني واملعتقلني 
السياســيني». وأكد الناطق باســم املؤسسة 
األمنية الفلســطينية طالل دويكات، على ما 
نقلت وكالة األنباء الرســمية الفلســطينية 
(وفا)، أن يعيش قضى في «مكان لم يتواجد 
فيــه أي مــن عناصر األمن»، مشــيرا الى أن 
«إصابته لم حتــدد طبيعتها بعد ونحن في 

انتظار التقرير الطبي».
من جهة أخرى، أعلنت نقابة الصحافيني 
الفلســطينيني امس تســليمها شــكوى إلى 
احملكمة اجلنائية الدولية بشأن قتل الصحافية 
الفلسطينية شــيرين أبوعاقلة. وأكد نقيب 
الصحفيني الفلسطينيني، ناصر أبو بكر، في 
مؤمتر صحافي «بدء التوجه إلى القضاء الدولي 
حملاكمة مرتكبي اجلرائم بحق الصحفيني من 

قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي».


